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 ايرگهاي كه در به لخته( DVT) ترمبوز وريد عمقي

شود. بيشتر گفته مي شودعميق بدن تشكيل  )وريدهاي(

شود در قسمت تحتاني هايي كه در وريد عمقي تشكيل ميلخته

ه تواند در رياگر لخته در وريد شكسته شده وارد جريان خون شود مي .باشدران يا ساق مي

 باشد.ميشود كه شرايط خطرناكي گفته مي آمبولي ريويجايگرين شود كه به اين حالت 

  

 

 

 

 

 

داشتن جريان  ،داشتن اختالل ژنتيكي مانند عوامل زيادي 

داشتن شرايط طبي از قبيل وريدهاي  ، ابتال به سرطان ،خون كند

هفته  6حاملگي مخصوصاً  ،نشستن براي مدت طوالني ،واريسي

استفاده از ، داشتن اضافه وزن ،66سن باالي ، زايمانپس از 

داشتن كاتتر وريد و  داروهاي ضدحاملگي يا هورمون درماني

 .را افزايش دهند DVT توانند خطر ايجادمي مركزي

يا آمبولي ريوي فوراً به پزشك مراجعه نمايد  DVT بيمار بايد پس از مشاهده عاليم

 ض جدي بدنبال خواهد داشت.عوار DVT در صورت عدم درمان زيرا



 :DVTعالئم 

 ناحيه متورم در پا -

 درد يا حساسيت در پا معموالً در يك پا  -

 افزايش گرما در ناحيه اي از پا كه متورم يا دردناك است -

 پوست قرمز يا رنگ پريده -

  درمانها:

كه يكي از آنها وجود دارد DVT چندين روش درماني براي درمان و پيشگيري از

 باشد. مانند هپارين و وارفارين مي ضدانعقادوهاي دارمصرف 

تواند باعث مي استفاده از جورابهاي االستيك فشارنده:

گردد. شود، كاهش تورم مزمن كه بدنبال لخته در پا ايجاد شده مي

ود جهت پيشگيري از پوشيدن جوراب واريس تنها راه حل موج

نارسايي وريدي مزمن و ادامه تورم پاي داراي لخته مي باشد و الزم 

  است به محض فروكش كردن عالئم التهاب، جوراب واريس

grade ∏ .از صبح تا هنگام خواب پوشيده شود 

 

 كند: بيمار گرامي رعايت موارد زير به بهبود سريعتر شما كمك زيادي مي

توسط به پزشك را به موقع و درست مصرف  ي تجويز شدهداروها -

  نماييد.

 

 

  كنيد. شود اجتنابمياز فعاليتهايي كه باعث آسيب جدي يا خونريزي  -

 



آزمايشات درخواستي را به موقع انجام و جواب آن را به اطالع پزشك  -

 خود برسانيد. 

-  
ا مطلع پزشك خود ردر صورت استفاده همزمان ساير داروها قبل از مصرف ضدانعقاد  -

 نماييد.

غذاهاي حاوي  .ديخود مشاوره نماي غذايي با پزشكدر مورد چگونگي رعايت رژيم  -

در سبزيجات سبزبرگ  K ويتامين .توانند باعث تغيير عملكرد وارفارين شوندمي K ويتامين

ستفاده از رژيم متعادل بايد دقت نمود كه او بعضي روغنها از قبيل كانوالويريا وجود دارد. 

 ث ايجاد تغييرات زياد نشود.باع

 
 
 
 
 
 

 شود.توصيه ميمصرف الكل محدود كردن  -

در صورتي كه مجبور به نشستن به مدتهاي طوالني  -

 د.يد، ورزشهاي اندامهاي تحتاني را انجام دهيباشمي

 
پس از استراحت طوالني در تخت از قبيل جراحي يا  -

 د.يبيماري، در اسرع وقت از تخت خارج و تحرك داشته باش

 د.يزمانهاي مقرر به پزشك مراجعه كن در -

 

 
 

 



 

 مارموزش هب بي آ
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 و ميظنت : كبري قره باغ گردآوري 
 احمدي مرجان حاج ` اتديي كننده:دكتر 


